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سد الـيـسو أو مـنظـومـة سد الـسو -
اجلـزرة (اجلزيـرة) الـذي  اإلنـتـهاء
من إنشاء اجلزء األكبر منه وهو سد
عـلى الــيـــســو نــهــايــة الــعــام 2017 
مـجرى عـمـود نهـر دجـلة بـالـقرب من
قـــريـــة إلــيـــســو وعـــلى طـــول حــدود
محـافظـة مـاردين وشرنـاخ في تركـيا
وهو واحد من  22سد ضمن مشروع
GAP( جــــنــــوب شـــرق األنــــاضـــول
الكـاب) والذي يـهـدف لتـوليـد الطـاقة
الكـهـرومائـية الـتحـكم في الـفيـضان
ياه واإلرواء عند تشغيله ولتخزين ا
وســيـوفــر الـسـد طــاقـة كــهـرومــائـيـة
مقـدارها 1.200 مـيكـاواط وسـيـكوًن
خزان سعته 10.4 مليـار متـر مكعب

يـاه بدأ إنشـاء السـد في العام من ا
وأكــــمل فـي نـــهــــايـــة الــــعـــام 2006
بــعــد أن الــتـوفـق في أعــمـال  2016
اإلنـشـاء لـعــدة مـرات بـسـبب مـوقـعه
ا ثـير لـلجـدول وتوقـيت إنشـائه  ا
أدى الى إنـــــســــحــــاب الـــــشــــركــــات
ــشــروع االجـــنــبــيــة الــعـــامــلــة في ا
وتوقـيف الـتمـويل لـلـمشـروع  وكان
ضمن خطة تركيا أن تبدأ بإمالء سد
أليسـو على نهر دجـلة بعـد منتصف
قـبل 2017 ولـكن  تـأجيل الـعـام ا
أعمـال اخلزن حـسب اإلدعاء الـتركي
سـاعدة الـعراق  عـلى جتاوز األزمة
ائـيـة التي عـصفـت بالـعراق الـعام ا
ولـكـن احلـقــبـقــة لم كـذلك بل  2018

الـــســبب كــان عــدم إكـــتــمــال أعــمــال
الـــتــرحــيل مـن مــنــاطـق واســعــة من
حـوض الـسـد ومـنـهـا مـديـنة (حـصن
كيف)  ودون أن تزود العـراق بخطة
اإلمـالء ولــــغــــايــــة اآلن بــــالــــرغم من
مـطـالبـات الـعـراق الـعديـدة لـتـزويده
بــتــلك اخلــطـة. وكــجــزء من مــشـروع
مـتـكــامل يـشـمل تـطــويـرأسـفل مـوقع
الــســـد ســـيـــتم إنـــشـــاء خـــزان ســد
اجلـــــزرة (اجلــــزيـــــرة) بــــحــــدود 30
كيلـومتـر الى األسفل من مـوقع السد
عــلى مـجـرى الــنـهــر لـلـري والــطـاقـة
وعــلى بــعــد 40 كــلـــيــومــتــر شــمــال
احلدود العراقية التركية . أثار البدأ
بإنـشاء هذا الـسد إسـتياء دولي ألنه

ســـيـــغـــرق مـــديـــنـــة (حـــصن كـــيف)
ــــوغـــلــــيــــة في الــــقــــدم وأثــــارهـــا ا
الـتـاريــخـيـة الـتي حتــكي قـصـة عـدة
ــنــطــقـة حــضــارات تــعـاقــبت عــلى ا
ـقـمـ إضـافــة الى إخالء الـسـكــان ا
ـنـطـقة مـن مدنـهم وقـراهم ومع في ا
إستمرارالعملـيات اإلنشائية في سد
ـثير لـلجـدل ومحـطة تـوليد اليـسو ا
ـلـحقـة به على الطـاقـة الكـهـربائـية ا
ـائي في نــهـر دجــلـة فــان الـوضـع ا

العراق سيزداد سوءاً.      
  WO−Oð«d²Ý« œ«bŽ«

ـائية الـعراقـية قامت وارد ا وزارة ا
مــــــنــــــذ الــــــعــــــام 2011 بــــــإعــــــداد
ياه واالراضي وارد ا إستراتيجـية 
دة عشرون  (SWLRI)  في العراق
عــــــــامــــــــاً( 2035-2015) وقــــــــامت
بـــالـــدراســـة ائـــتالف مـن شـــركـــتــ
إيطـاليـت وشـركة الـكونـكورد ذ.م.م
االردنـيـة.  و الـتـعـاقـد الـفـرعي في
Expo- بعض اجلوانب مع مؤسسة
nent وهي شركة إستشارية مقرها
ــتـحــدة االمــريـكــيـة ومع الــواليـات ا
مركـز (الهـندسـة الهـيدرولـوجية) في
ــــهــــنـــدســــ في اجلــــيش فـــيــــلق ا
االمــريـكي ومع مــخـتــبـرات ســانـديـا
الـوطــنـيـة. لــضـمـان مـســتـقـبل األمن
ـائي في العـراق ومـعـاجلة الـشـحًة ا
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ــــائــــيــــة فـي ظل هــــذه الــــدراســــة ا
اإلستـراتـيجـية لم يـتم الـتطـرق حول
ـوصل وخـاصـة في مـسـتـقـبل سـد ا
ظـل ســنـــوات اجلـــفـــاف عــلـــيه فـــإنه
يتوقع أن يـواجه العراق خـطر شحة
ـيـاه ولن يـتمـكن من حتـقيق وندرة ا
أهــدافه الى الــعــام 2035 في قــطـاع
يـاه والـتربـة. الـسؤال الـذي يـطرح ا
نـفـسه أين كــان مـعـدًو هـذه الـدراسـة
مـن أخــبــار مــنــظــومــة ســد الــيــســو
ـعـروف بـالـسـد واجلـزرة الـتـركـي وا
اخلــانق الــذي سـيــقــطع عن الــعـراق
شريان حيـاته وأم خيراته نـهر دجلة
مـــتى مـــا أراد األتـــراك إســـتــخـــدامه
كـورقـة سـيـاسـيـة وبـالـرغم كـون سد
الــيــســو هـو ســد تــنــظــيـمـي (نـاظم)
لتوليد الطاقة الكهرومائية ولكن سد
اجلـزرة (اجلــزيـرة) ســيـخــزن جـمـيع
ـــطــلـــقـــة من ســـد الــيـــســو ــيـــاه ا ا
لـيـسـتـخـدم في إرواء سـهل اجلـزيـرة
ــتـرامي األطـراف سـوف وسـلـوبي ا
يعمل مـنظومـة مشروع سـد إليسو -
اجلزرة على تقلـيل واردات مياه نهر
دجلة بنسبة  %60حيث ستنخفض
ياه من 20 مليار م 3إلى 9 كميـات ا
مــلــيــار م3 األمــر الــذي ســـيــنــعــكس
بـدوره عـلى حـيـاة  ومـعـيـشـة جـمـيع
الـسكـان الـقـاطـن في حـوض الـنـهر
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عنـدما نـتحـدث عن تطـور أي بلـد فأنـنا نتـحدث عـن سياسـييـه فقد
علمتنا احلياة وجتاربها مثلما قال قائد سياسي صنع مجدا لبلده
سؤولـ نوعـان النوع األول هم مـفاتـيح اخلير يـحبـون خدمة ان ا
النـاس سـعادتـهم في تـسـهيل حـيـاة البـشـر وقيـمـتهم فـيـما يـعـطونه
ويقدمـونه وإجنازهم احلـقيـقي في تغـيير احلـياة لألفـضل يفـتحون
ـنفـعـة الـنـاس. والـنوع األبواب ويـقـدمـون احلـلـول ويسـعـون دائـمـاً 
الثاني مغالـيق للخير يـصعّبون اليـسير ويقلـلون الكثيـر ويقترحون
من اإلجـراءات مـا يجـعل حـيـاة الـبـشـر أكـثـر مـشـقـة سعـادتـهم في
احتـيـاج الـنـاس لهم ووقـوفـهم بـأبـوابهـم وعلى مـكـاتـبـهم. ومن سوء
حظ العراق انـه فاز بالـنوع الـثاني الـذي غلق منـافذ احلـياة وابـتكر
أنواع أساليب القـمع والقتل وتف بـأثارة الطائفـية وأساليب فنون
النهب والسـرقة وتهـد الوطن وابتكـار قتل احليـاة واحلرية حتى
أصبح الـسـيـاسي العـراقي مـاركـة مسـجـلـة للـتـخـلف واالستـهـجان
ومضرب االمثال في تقد جتـربة مغزية في النـظام السياسي يقوم
علـى احملاصـصـة والـسـرقة والـفـسـاد والـفقـر وتـهـد مـا تـبقى من
الوطن اجلـمـيل حـتى دخل الـوطن  بـفضـلـهم في آخـر الـتصـنـيـفات
ا عيشة واآلمن والنظافة والشفافية  ور ية من حيث الفقر وا العا

زيد منها في قابل األيام!   بأنتظارا
إذا صح أن شرّ الـبـليـة ما يـضـحك فإن لـديـنا في الـعـراق طراطـير
من الـسيـاسـيـ مـا يـكـفي ويـفيض فـقـد شـهـدنـا تـناسـل لألحزاب
وتناسل لـلسيـاسي اصحـاب التواريخ الـتي ال تسر والتـنفع. وكان
احملتـل ذكيـا عـنـدما تـرك لـنـا نخـب سيـاسـيـة جاهـلـة مـصابـة بـفـقر
ريضة التي العوز واجلاه والسلطة على مقاس العملية السياسية ا
طـلوبة ـواصفـات ا . كانت ا جتعل من الـعراق كـيانـاً باهـتاً وفـاشالً
جـاهـزة: قـطّـاع طـرق وعـمالء مــزدوجـون وسـمـاسـرة وطـائـفـيـون
وجتـار سـكــائـر واغـنــام وبـعـران ســيـاسـة ولــصـوص مـحــتـرفـون

ورجال دين ال يخافون الله ورسوله وائمة اهل البيت الكرام! 
من الظلم ونكـران احلقيقـة أن جنعل اجلميع في سـلة واحدة لكن
ـتـهنـون الـسـيـاسـة صـدفـة ويـنـاضـلـون في حـلـبـة صراع اكـثـرهم 
ال والصفقات واجلـاه وهم من براعة التمثـيل واالدعاء يتكلمون ا
قراطـية والفساد ومـظلوميـة الناس وهم أكثـرهم كرهاً لها عن الد
وظلما للناس يصمون آذانهم عمدا عن سماع صمت اآلالم العميقة
لـلــفـقــراء والـبـســطـاء واحملــرومـ والــعـاطــلـ هم من جــنس آخـر
وفصيلة أخرى ومعدن مصدأ بأكـسيد احلديد فمغاليق اخلير لهم
طرق في اإليـذاء يـخجل مـنـها حـتى األبـالسـة كمـا يـقولـون! ومـثلـما
ـطـر وال نـسـمع هـبـوط الـثـلج ـاني (نـسـمع ســقـوط ا َـثَل األ يـقـول ا
نسمع ضجيج اآلالم اخلفيفة وال نسمع صمت اآلالم العميقة). لكن
قـومي يـصرون عـلى مـنـحـهم بـطـاقـة احلـيـاة والـوجـود وكـانَ مارتن
صيبة ليستْ في ظلم األشرار بل في لوثر كينغ محقا ح قال (ا

صَمت األخيار)! 
لقـد جـلب لـنا (طـراطـيـر) السـيـاسة وزعـاطـيـطهـا الـعـار للـوطن فـقد
قتلـوا كل شيء جميل كـان محل فخـرنا  قتـلوا فيـنا احالم طفـولتنا
ـاضي وطـقوسه وشـبابـنـا وشـيـخـوخـتـنا  وصـدروا لـنـا غـيـبـيـات ا
وانـعشـوا فـيـنـا الـوالءات الـطـائفـيـة والـديـنـيـة والـقومـيـة وجـلـبـوا لـنا
وقـانـون بـسـيـاســتـهم داعش الـفــسـاد والـقـتل والــتـهـجـيـر الــقـسـري
وزرعوا بذور بل هدموا فيـنا جذوة الوطـنية  السالح وكا الصـوت
وجـعلونـا اشتاتا لـدول مختلـفة نستـجدي منهم العمالـة في اوطاننا 
اء والكهرباء والغاز والنفط واخلضروات والرقي والل والبصل  ا
بل اصبحنا خزينا لألفيون واخملـدرات وحبوب الهلوسة لقتل شباب
ـثقف جملرد رأي او فكـر واألستاذ وا الوطن. فأي وطن هـذا ينفـي ا
فكرة ويستـبدلهم بالـرعاع اي وطن هذا الذي يـكافئ القاتل واللص
ـنح اجلاهل وقـاطع الطـرق وراعي الغنم والفاسـد ليـكون وزيرا و
والبـعـيـر درجة سـفـيـر!   اخزاكم الـله دنـيـا وآخرة فـمـا رأى الـعالم

مثلكم والسمع!   
نعترف بأن الـسياسي العـراقي كانت له فضائل كـثيرة ال تنسى من
ذاكـــرة الــوطـن هــو اجـــتـــثـــاث االنـــســان والـــزرع والـــورد من بالد
الرافـدين وجـعـلـهـا أراضي بـور قـاحـلة ومـبـازل مـنـخـورة وسدود
اضي كـثير الشكوى ة فاختـرع لنا شعبـا مهووسا بغـيبيات ا قد
ا ومـظلوما  يشرب مـياه آسنة وماحلة  ويـحلم بنسمة ظا والتظلم 
مثـلما اسس هواء من كهـرباء ال يـأتي وحصة غـذائيـة غير مـنهـوبة 
لنـا اقتصـادا ريعـيا  لـقتل زراعـتنـا ومصانـعنـا ومشـاريعـنا  لـينهي
آخر امل للفالح والصناعي ويسـدل الستار على وطن مستورد في
رء بـاخلجل: كيف ان هذا العراق أسواقه ومنتوجاته حـتى يشعر ا
الـعـظــيم غـيــر قـادر الـيــوم عـلى انـتــاج الـبـصل والــطـمـاطــة والـفـجل
واخلـضـروات بـعـد ان كـان يـنـتج الـصـواريخ والـسـيـارات واألدويـة

واألجهزة االلكترونية! 
لم نعد نسمع فـي الوطن سوى دندنات جـراح وأن كلمـات مفجعة
وت وشـكوى ألحـزان قاسيـة وجوع يـنهك فـقراء بالدي ودموع با
نسـاء فـقـدن اعـز األبـناء وشـيـوخ يـأنـون من ضـيق الـراتب واحلال
ـفكرين في منافي الغربة واالحزان وجيوش من العلماء والكتاب وا
وشباب ينتظر الوظـيفة التي أصبح احللم فيـها عسرا وأطفال تقتل
زابل ومحالت السمكرة وطرق الوطن كأنهم يعيشون براءتهم في ا

في أفقر البلدان وليس في بالد تغرق بالنفط واالنهار والنخيل. 
لم نعد نـشاهـد الفرقـة السمـفونـية العـراقيـة تخلق جـمال الروح وال
رشاقة فـرق البالـية وال (هج) الفـرقة الشـعبية لـلرقص الشـعبي ما
عدنـا نـسمع طـربـا اصيال يـر الـنفـوس والـقلـوب ومـسرحـا يـنمي
الـعـقـول وادأب وفـنـون تـنـعش أجـواء بـغـداد ومـدن الـعـراق بـجـمال
احلرف والـلوحـة والصـورة كـأن ثقـافة اجلـمال كـتب عـليـها طـقوس

موت البشر لها الرحمة ومثواها اجلنة والبقاء لله!           
لـقـد قـرأت كالمـا جـمـيال يـقــول: ان الـسـيـاسي الـعـراقي يـعـيش في
ـنـطـقـة عـصـر الـنــظـام الـسـابق فــهـو يـعـيش فـي مـكـاتب وقـصــور ا
ؤتمرات اخلضراء  ويسير في شوارع مبلطة ويجتمع في قصر ا
ـنصور ويعـالج في مستشـفى ابن سينا وينام في فنـدق الرشيد وا
ومدينة الطب ويتعـلم في مدارس وجامعات العـهد القد  ويسافر
ـة ويعقد من مطار صدام ويـزاول عمله من مقـرات الوزارات القد
لقاء تلفزيونيـا في مقر اإلذاعة والتلفزيـون في الصاحلية ويستخدم
جسور بـغداد لـلعـبور ويطـبق قوانـ (الدكـتاتـور) ومع ذلك يجلس
في مـجـلس الـنـواب الــذي بـنـاه الـنـظـام الـســابق لـيـقـول: ان الـنـظـام

السابق ترك لنا تركة ثقيلة! 
مـحـصـول الــقـول مـا احـوج الــعـراق اجلـريح الى ســيـاسي عـراقي
يكون مـواطنا بـدرجة وطن مـتطرف بـعراقتـيه وإنسـانيته وتـسامحه
وطـنــيـا مــتـجــذر اجلـذوربــقـدرمــســاحـة الــعـراق رجل افــعـال تــلـيق
ــ بــعــراقــيـــته مــتــبــوع ال تــابـع وحــكــيم عــادل ال يـــخــشى الــظــا
والفـاسـدين فاعال ال مـفـعول به نـزيه الـعقل والـيـد ألن العـراق هو
سيدنا الـوحيد مطاع ال طـائع وصانع ال مصـنوع وآمر ال مأمور
وحاكم ال محكـوم. سياسي معـلوم الهويـة  واالنتماء عـادالً وحكيماً

ونزيهاً مواطنا بدرجة وطن ال طرطورا بدرجة بعير!
 

ــيـاه في خـزان سـد بـدأ من تــقـلـيل ا
ـدن الواقعة وصل وماراً بـجميع ا ا
عــلى عـمــود نـهــر دجـلـة فـي الـعـراق
وانتهاءاً بشط العـرب حيث ستتأثر
حـيـاتهم كـثـيـراً من جـراء إقـامـة هذا
يـاً إبتداءٍ ثـير للـجدل عـا شـروع ا ا
ط مـــعــيـــشــتـــهم وتـــوزيـــعــهم مـن 
اجلـــــغــــرافـي مـــــروراً بــــوضـــــعـــــهم
االقتـصـادي وصـوالً في النـهـاية إلى
حــالـتـهم الــصـحــيـة الـتي ســتـتـردى
كـثــيـراً بـفــعل زيـادة نـسـبــة الـتـلـوث
الــنـهــري الــتي ســيـحــصل في مــيـاه
واد اإلنـشائية من الشرب وتقـليل ا
الـرمل واحلـصى وتــرسـبـات الـسـهل
الـفــيـضي كـأراضي زراعــيـة خـصـبـة
والتاثيـر على التنـوع اإلحيائي على
طــــول مــــجــــرى الــــنــــهــــر كل هــــذه
التطورات تؤكد الـتصورات السابقة
ـــدمــرة لـــهــذه بـــخــصـــوص أالثــار ا
ـنـظومـة  من جـراء إنـشـاء الـسدين ا
ومــلــحـقــاتــهم. فـإذا كــانت الــدراسـة
اإلستـراتـيجـيـة لم تسـتـطيع حتـقيق
مــتـطـلــبـاتـهــا في فـتــرة إعــــــــدادهـا
العام 2011- 2014 فكـيف سـيـكون
الـتــعـامـل مع هـذه الــدراسـة من اآلن

والى العام 2035.
{ كبير خبراء اإلستراتيجيات
ائية والسياسات ا
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ـكــرمــات قــد مُــحــيت من قــامـوس ا
الذاكـرة العـراقيـة أو أريد لـها ذلك 
وغـاب عـن مـفـردات مـن راح يـهـاجم
الـقـادم اجلـديـد عـبـارة أمـر الرئـيس
الــقــائـد . ويــقــيــنــاً أن من لم يــعش
احلصار وأيامه ومره  ولم يعايش
ن عـــاش في كــنف مـــرارته كـــونه 
الــســلــطــة الـــراحــلــة نــسى الــثالث
دوالرات مــرتـب لــطـبــيـب واألســتـاذ
اجلــامـعـي  وأغـفل أو تــغــافل عـمن
بـــــاع كـــــرامــــتـه من أجـل الــــعـــــيش
فأفترش أعزة القوم األرض من أجل
فرد من السكائر  وباع سادة بيع ا
الــقــوم الــغــالي والـنــفــيس من اجل
اليـوم  فـمن عاش احلـصار ال زالت
ذاكــرته حتـتـفظ بـذكــريـات الـصـحن
ـلبس واجلـهاز الـكـهربـائي الذي وا

بيع من أجل وجبة اليوم .
—«u'« ‰Ëœ WH —√Ë

ومطـاعمـها ومـقاهـيهـا شاهـدة على
اخملـــمـــرة الـــعــراقـــيـــة الـــتي راحت
تـفـتـرشـهـا من اجل طـعـام الـيـوم أو
ن خـلـفته في إرسـال الـنزر الـقـلـيل 
الـعـراق احملـاصـر  ويـحـدثـونك عن

آسي تطول ...... اضي  وا ا

وجتـاوز وفـرق ومـيـز وصـعـد ووتر
وهــجــر وقــتل  فــاحلــاكم إلى زوال
والساللة مستمرة والتاريخ يدون .
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اجلــمـــهــوري إال والــتـــوتــر يــســود
الـــعــراق إن لـم يــكن فـي اضــطــراب
داخــلي فـفـي حـرب دولــيـة  وإن لم
يـــــكـن فـي حـــــرب فــــــفي حــــــصـــــار
اقــتــصــادي  وإن رفع احلــظـر وقع
الـعراق حتت مـطـرقة اإلرهـاب . أما
الــوضع الـســيـاسي فـيــبـدو أن قـدر
العراق هو التقسيم إلى ملل ونحل
وأطـيــاف وشــيع  فــسـيــاســة فـرق
تسد كان مـيدانها احلـقيقي العراق
 فـلم يـكن الـفـرز الـطـائـفي الـقـومي
نـتاج مـا خلّـفه احملـتل  فعـلى مدى
ـعـاصـرة تـاريخ الـدولـة الـعـراقـيـة ا
واجملـــتـــمع الـــعـــراقـي مـــقـــسم إلى
طـبــقـات عــلى أسـاس الــقـومــيـة أو
الـطـائــفـة . أمـا الــفـسـاد فــيـبـدو أن
الـذاكرة الـعـراقـية نـست أو تـناست
كـيف كـانت تـدار األمـوال وعـائـدات
النـفط  وكيف كـانت تهـرب األموال
بأرقام وحسـابات سرية ضاعت مع
ســقـــوط األثــر  ويــبـــدو أن عــبــارة

ـتـتـبع لـتـاريخ الـعـراق فـي الـعـهد ا
اجلــمـــهــوري يــجــده ســـلــســلــة من
االنــقـالبــات واحلـــركــات الـــثــوريــة
واالضــــــــطــــــــهــــــــادات واحلـــــــروب
والسجون واالعتقـاالت والتهجير 
األوضـــاع الــداخــلـــيــة مــضـــطــربــة
والــعالقــات اخلـارجــيـة مــتـوتـر  ال
ستـك حتى صديق إال اخلـاضع ا
حتـــول الــشــعب إلى قــطــيع تــابع 
واجلــار إلى مـتــوجس مـتــهـيب  ال
يـــعــــلم مـــتـى يـــدخل فـي تـــوتـــر أو
تنـاوش أو حـرب . اجلمـيع يتـجنب
الــعــراق ال مــخــافـة مـن قـوتـه ولـكن
حتـاشـيـا لإلشـكـال وإقـحـام الـدولـة
فـي مـغــامــرة ال طــائل من ورائــهـا 
فـاحلـاكم احلـاكم من أنـصف شـعبه
وآخى ب مـكـوناته وقـدمه على كل
مــقـدم  ال عــيـب في أن يــســتــجـدي
احلـاكم الــعــالم لــيـعــز شــعـبه  وال
ـســتـبـد من أجل ضـيــر في جتـنب ا
ـــــآسي إحالل الــــــسالم وجتـــــنـب ا
والــكـوارث  فـالـشــجـاع من أنـصف
وعدل وجنب وأطعم وأشبع وحمى
وســـاوى وآخى  فــــلـــيـس احلـــاكم
الـــقـــوي مـن اســـتـــعـــدى واعـــتـــدى
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ــبــاشـر اجلــمــهــوريــة الهـتــمــامه ا
بــاالنــشــطــة الــثــقــافــيــة قــائالً "ان
الـــــعـــــراق يــــقـف عــــلـى رأسه رجل
يـحـتـرم الـعـلم والـثـقـافـة ويـحـرص

تابعة واالهتمام بهما". على ا
ـشـاركــون في االحـتـفـالـيـة وحـيَـا ا
دعم وجــهـود رئــيس اجلــمــهــوريـة
لـلحـركة الفـنيـة واالدبيـة في البالد
ـبـدع وحـرصه عـلى االهـتـمـام بـا
في مخـتلـف اجملاالت).ويـبدو جـليا
ــــكـــــتـب االعالمي مـن الــــنـص ان ا
اسـتـثـمـر الــفـعـالـيـة عـبـر تـغـطـيـته
االعالمـيـة في الــتـمـجــيـد بـشـخص
الرئـيس ولم يشـر حتى ولـو بكـلمة
نـجز الـشـخصـية احملـتفى واحـد 
ـــنـــجـــز واســـبـــاب به ومـــاهــــيـــة ا
االحـتـفـاء اي ان الـتـغطـيـة افـتـقرت
حـتى ألبسط قـواعد الـتغـطيـة التي
يـدرسهـا طـلـبة االعالم في مـسـتهل
دراستهم .واحلق ان البيان لم يكن
مـسيـئا لـرئيس الـتحـرير ( الـزمان)
ا اسـاء للـسيـد الصدر فحـسب وا
من خـالل اقــتــطـــاع كــلـــمــته وهــذه
مـفارقـة عجـيبـة غريـبة ال حتدث اال
في الـعـراق.. وكـذا احلال مـع وكيل

لــرئـيس اجلــمـهــوريـة االشـارة الى
كــلـــمــة رئـــيس حتـــريــر (الـــزمــان)
الــدكـتـور احـمـد عـبـد اجملـيـد خالل
االحــتــفــالــيــة. ولم اشــأ الــكــتــابــة
ـوضـوع قـبل االطالع عـلى نص بـا
الـبـيـان الـرئـاسي ..واطـلـعت عـلـيه
وليتني لم اقرأه..رب قـائل يتهمني
بـتـهـويل االمـر. لـكـنـني اقـول له ان
االمـر مــهـول فــعال..اجل بـدأ بــيـان
كتب االعالمي بـاستعـراض كلمة ا
رئــيس اجلــمـــهــوريــة الــتي تالهــا
ــثــله ثم اســتــعــرض فـقــرات من
كلمـة وكيل وزارة الثقـافة واستقى
الـبــيـان الـفــقـرات الـتي اشــاد بـهـا
الــوكـيل بـرئـيس اجلـمـهـوريـة فـقط
ولم يشر الى غيرها وجاء في نص
الـبـيـان مـا يـأتـي (كـمـا الـقى وكـيل
وزير الـثقـافة جـابر اجلـابري كـلمة
اشـاد بهـا بـجهـود سـيادة الـرئيس
في دعـمه للـفن واالدب مـضيـفاً ان
"ســيـادته بـدأ عـهـده بـزيـارة شـارع
ـثقـف ـتنـبي وتفـقده لـلكـتاب وا ا
ليكشف عن عهد جديد للعراق".
فـيـما شـكر سـمـاحة الـسـيد حـس
مـــحــــمـــد هــــادي الـــصــــدر رئـــيس

ـهنية مع ان واقعة الـتغطـية غير ا
لــــلــــمـــكــــتـب االعالمي الــــرئــــاسي
لفعاليةتكر السيد حس الصدر
وافتـتاح معـرض موسوعـة العراق
في وزارة الـثـقـافة مـطـلع االسـبوع
اجلاري قـد استـفزتـني واشعـرتني
باحلزن وجـعلتني افـكر على الفور
في كـتــابـة مــا يـجـول فـي خـاطـري
بـهــذا الـشـأن اال انـني لم ابـادر في
احلــال الى الـكـتــابـة. لـقـد آثـرت ان
امــنح نــفـسي وقــلــمي فــســحـة من
الـوقت لكي اسـتـوعب الصـدمة فال
اجنــــر الى عـــواطــــفي لـــئـال اتـــيح
لـــقـــلـــمي ان يـــجــنـح الى الـــشــطط
واالنـــحــراف عن جـــادة الـــصــواب
فــيـدفــعـني الـغــضب الى االسـاءة 
ـــكــــتب االعالمي لــــزمالئـــنــــا في ا

الرئاسي.
ـهنـية اجل خـشيت ان ابـتـعد عن ا
وانا الـذي اعيب على غـيري إذا ما
ــهـنــيــة..واحلق وانـا افــتـقــر الى ا
اكتب هذه الكلـمات بعد نحو ثالثة
ايــام من الـواقــعــة فــإنــني مـا ازال
مـستـغـربـا إن لم اكن ما ازال حتت
كتب االعالمي وقع صدمة إغـفال ا

الـوقت نـفسه تـتـيح لـلقـار فـرصة
الــــتــــعــــبـــيــــر عـن آرائه وافــــكـــاره
وتـخــصص لـذلـك صـفــحـة يــومـيـة
حتمل مسمى اغلبية صامتة فضال
عن التقارير اليـومية التي تنشرها
اجلــــريـــدة وتـــدأب خاللــــهـــا عـــلى
االستـئنـاس برأي الـشارع ومـعرفة
وجـهــة نــظـره بــاالضــافـة الى آراء
. امــا رئــيس اخلــبــراء اخملــتــصـ
الـتحـريـر احمـد عـبد اجملـيد مع ان
شــهــادتي به مــجــروحــة  لــكــوني
اعمل معه في مؤسـسة واحدة منذ
سـنوات عـديـدة  لكن احلق يـنـبغي
ان يقال في كل زمان ومكان ومهما
كــــانت الـــظــــروف. احلق ان عـــبـــد
ـا يوصـينا بـاجتـماعات اجمليـد طا
ــوضــوعــيـة هــيــئـة الــتــحــريــر بــا
هنية واخذ آراء جميع االطراف وا
عنـد تنـاول اية قضـية وعـدم اغفال
حق اي جــــهـــة بـــالـــتــــعـــبـــيـــر عن
ــا قـرر  وقف نـشـر. رأيــهـا..بل طـا
تقارير  مهمة ألننا لم نحصل على
ـعـنـية مـع ان وسائل رأي اجلـهـة ا
اعـالم اخـرى تـبــادر الى نـشــر تـلك
ـصدر حتى لو التقـارير على ذمة ا
كـان ذلك الـتـقـريـر او اخلـبـر سـبـقا

صحفيا . 
واذكـر ان صديـقـا ارسل لي عـمودا
صــحــفــيــا لــكــاتب وكــان يــتــصـور
ان(الزمان) لن تنشـر له حالها حال
صـحف اخــرى ألنه يــكــتب بــجـرأة
وعـنـدما عـرضت اسم الـكـاتب على
رئـــيـس الـــتــــحــــريـــر أكــــد لي  ان
اجلـريدة لـيس لديـها خـطوط حـمر
عـــلى االســمــاء وانــهـــا مــفــتــوحــة
هم احملـتوى وليس للـجمـيع وان ا
ــــضــــمــــون يــــجب ان االسـم وان ا
يكون صاحلا للـنشر ويتماشى مع

الــوزارة االســتــاذ اجلــابــري الـذي
اقتطعت كلمته هو اآلخر. 

وقــد اكــتـفى الــبــيــان في الـنــهــايـة
بـالـقول (وحـضـر االحتـفـاليـة وزير
الــثــقــافــة عـبــد االمــيــر احلــمـداني
وعـــدد من كـــبــار الـــشـــخـــصـــيــات
ــهــتــمــ بــاحلــركــة والــكُــتــاب وا
االدبـــــــيـــــــة)فـي اهـــــــمـــــــال واضح
ـثـابة لـلـمـتحـدثـ اآلخريـن وهو 
تأكيـد ان االعالم الرئاسـي يتصور
ـثل هـذه ان الـتــغـطـيــة االعالمـيــة 
الفعالـيات ينبـغي ان جتير لصالح

الرئيس ..
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لن احتــدث عن الــقـصــور الـواضح
في هـــذه الـــتـــغـــطـــيـــة اخلـــبـــريـــة
ــطـلــوبـة وافـتــقـارهــا لـلــمــهـنــيـة ا
وابـتـعـادهـا عن الـرسالـة الـسـامـية
لإلعالم ومــا يـنـطـوي عـلى ذلك من
سلـبيات وتـداعيات فـقد حتدث عن
اضي ذلك زمالء خالل اليومـ ا
لــكــنــنـي ســأذكــر وقــائع وحــقــائق
تـــفــيــدنـــا في هــذا اجملـــال  في مــا
يتعـلق كلمة رئـيس حترير (الزمان
)لكـوني اعمل بـشكل يـومي منـتظم
في (الـزمـان ) واعـرف كل تـفـاصيل
الـعمل الـيـومي فيـهـا ولكـوني على
تــمــاس يـومـي بـرئــيس الــتــحــريـر
واعــــرف افــــكـــاره وآراءه فـي هـــذا
اجملــــــال وفي الــــــعـــــــمل االعـالمي
عـمـومـا. مـا يـثـيـر اسـتـغـرابي ان (
الــزمــان) حــريــصــة اشــد احلـرص
عـلى متـابعـةالنـشاطـات احلكـومية
ومن بـــيـــنـــهـــا نـــشــاطـــات رئـــيس
اجلمـهورية  ;ال تزلفـا او تقربا من
ـانـهـا الـراسخ ــا ال الـسـلـطـة وا
بــضــرورة تــأمــ حــريــة حــصــول
ـعـلـومـة لـكـنـهـا في ـتـلـقي عـلى ا ا

ـــصـــلـــحـــة رســــالـــة االعالم ومـع ا
الـوطــنـيــة والـقـيم الــتي عـرفــنـاهـا
وتـربـيـنـا عـلـيـهـا واليسـيئ الى اي

جهة او مكون او طائفة.
ـرات التـي كنت واذكـر في احـدى ا
فـيـهــا بـديال له لـســفـره الى خـارج
الـعـراق حمـل البـريـد الى اجلـريدة
رسـالـة مـذيـلـة بـاسـم غـيـر مـعروف
ا تتضمن انتقادا حادا للجريدة و
كـان مـوعـد عـودة رئـيس الـتـحـريـر
قـريـبـا وموضـوع الـرسالـة يـحـتمل
التأجيل فقررت ترك امر البت فيها
اليه  وكنت اتوقع انه سيـتجاهلها
واذا بي افـاجـأ بـالـعـمـود مـنـشـورا
باحلرف الـواحد في الصـحيفة من
دون حــذف اي كــلــمــة مع تــعــلــيق
بــسـيط اســفل الـعــمـود يــفـيــد بـأن
. اجلــريــدة تـــتــرك احلــكم لــلــقــار
الــــكالم يــــطـــول عن الــــزمـــان وعن
ـســتــقـاة مــنــهـا ولــهـذا الــدروس ا
سـاتـركه النـتـهي الى الـقـول ان في
الــقــلـب غــصــة جــراء مــا حــصل ال
سـيـمــا وان كـلـمـةرئـيـس الـتـحـربـر
ـكــتب االعالمي الـتي جتــاهــلـهــا ا
الـرئـاسي هـي خـيـر معـبـر عـن فـكر
الـسـيـد الـصـدر لـكـونه مـن الـكـتاب
الدائميـ في اجلريدة وألن رئيس
التحرير شديد القرب من الشخص
احملــــــتـــــفـى به..وعــــــلـى اي حـــــال
فـلـيـسـمح لي الـدكـتـور احـمـد عـبـد
اجملـيـد بـالقـول له: لـو كـنت مـكانك
ـا ابــتـأست ولــشـعــرت بـالـغــبـطـة
فـخــيـر لك ان تــكـون ضــحـيـة ال ان
تكون جالدا فكيف وأن ذبح كلمتك
قربانا لرسـالة االعالم اخلالدة لهو
ــكن ان يـــفــيـــد مــنه درس بـــلــيـغ 
اجلـــالـــســـون في اعالم الـــرئـــاســة

وغيرهم?

أزوم تناست ويبدو أن ذاكرة ا
الــعــزلــة الــســيـــاسي  حــتى أغــلق
مـــطـــار بـــغــداد أبـــوابـه  وتــآكـــلت
طر منشآته من حر الشمس وآثار ا
وغـبـار اجلـو  فال طـائـرة تـقـلع وال
قــادمـــة حتـط  وأضــحـى الــطـــريق
ــؤدي لـــنــافـــذة الــعـــراق وبــغــداد ا

اجلوية أثر منسي .
نصف البد ويقيناً أن الوطني ا

ن أن يــتــحـدث عن فــســاد بـعض 
سـاد وتـسـيـد بـعـد سـقـوط الـسـابق
من احلـكام  وال أحـد يـنكـر تـصدي
ــــزور والــــدخــــيـل واالنــــتــــهـــازي ا
ـنـتـحل واألفـاق  وغـيـر مـنصف وا
من يـقيـم الوضع بـاحلـسن ويـصفه
بـالـزمن اجلـمـيل  وعـهـد اإلنـصاف
ـــظـــالم وإعـــادة االعـــتـــبـــار . ورد ا
فالفساد مسـتشري  والتزوير قائم
ــنــصب   والــفــاشل مــتــربـع في ا
وبــالــتـــأكــيــد أن ذلك بـــعض نــتــاج
احملـتل واإلرهاب والـتـآمر الـداخلي
قراطية واخلارجي  فالتجربة الد
العراقية لو قـدر لها النجاح وكانت
ـوذج مـثـالي لـراحت مـثالً وقـدوة
لـلــشـعــوب الــبـاحــثـة عن احلــريـة 
فهذه التجربة البد أن تفشل  والبد
أن يـكتب لـلـمـتصـدي اإلخـفاق  كي

تـكـون حتـذيـر لـلـبـاحث عن احلـريـة
واالستقالل واالستقرار .

لـقـد تـآمـر اخلـارج والـداخل اجلـار
والـــشــقـــيق  الـــصــديق والـــعــدو 
الـقــريب والــبـعــيـد عــلى الــتـجــربـة
ـقـراطـيـة الـعـراقـيـة وتـكـشـفت الــد
ــــؤامــــرة بــــعض خـــــيــــوط هـــــذه ا
والتـاريخ كيف بكـشف كل خفـاياها
 فـهـذه الـتـجربـة البـد أن تـقـبـر قبل
أن يــكــتب لـهــا الــنـجــاح  والبـد أن
ـتصـدي اجلديـد بالـفاشل يوصف ا
الـــفــاســـد لــكـي يــثـــبت لــلـــعــالم أن
الـــطــائـــفــة غــيـــر جــديــرة بـــاحلــكم
واإلدارة ومــا إقـــصــائـــهـــا قــرن من
الــزمــان من احلـــكم إال ألنــهــا غــيــر
جـديـرة بــذلك  لـكن من تـآمـر نـسى
أو تـنــاسى أن الــعــراق والــطــائــفـة
ولودة بـالرجـال  فيـهم السـياسي 
وفـيهم الـقائـد وفـيهم الـرائد وفـيهم
فكـر وفيهم األديب وفيـهم الشاعر ا
ـثل ـتـفـقه ولن  وفـيـهـم احلـكـيم ا
ن قُـدّر ومُكن من الفـاشل الـفاسـد 
الـتــصــدي الـطــائـفــة  فــهي بـاقــيـة

والفاشل الفاسد إلى زوال .
ويبدو أن تباشير النجاح

والــتــصـحــيح راحت تــلــوح بـاألفق
بـعد فـشل مـخطط اإلرهـاب وخروج

االحـتالل  وقـريـبـاً حـصـار الـفـساد
بـقـصـد اإلنـقـضـاض عـلـيه وقـادته 
بــعـد أن تـمـيـز الــغث من الـسـمـ 
واستجـابة بعض الـكتل السـياسية
لنـداء الـوطن فتـــــــــــــنـازلت عن ما
تـعـتقـد أنه اسـتحـقـاق كتـلة فـغـلبت
الــــوطـن عــــلى احلــــزب والــــبــــنــــاء
والـتشـييـد والـتصـحـيح على الـكتل

والطائفة . 
وعـــلى من يـــعـــتـــقـــد أن فـي خــراب
الــوطن انـــتــصــار لـه مــغــادرة هــذا
ـأزوم  فـالوطن ـريض ا الـتـفكـيـر ا
فــوق اجلـــمــيع وكـــرامــتـه فــوق كل
اعــتـــبـــار ودوام احلــال مـن احملــال
واجلــــــــمـــــــيـع إلى زوال والــــــــوطن
وذاكــرته بـــاقــيــة  وعـــلى من خــان
وهـان وتآمـر وحـفـر فعـمق أن يـعلم
أن اخلائن خـالـد في أرذل صفـحات
الـتـاريخ  وصفـحـة اخلـيانـة الـيوم
لـــيــسـت األولى في تــاريـخ الــعــراق
ولن تكون األخيرة  فتاريخ العراق
ــؤامــرات  حــافل بــاخلـــيــانــات وا
لــكــنـهــا مــا تــلــبث أن تــزول وعــمـر

العراق وريق أخضر .

{ استاذ دكتور /رئيس هيئة
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